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Directiecomité 

 
Notulen van de vergadering van 

11 juni 2018 

 
AANWEZIG 
Mevrouw: Loozen, Mostaert 
De heren: Dekeyser, Hermans, Lemmens, Meulemans en Taverniers,  
 
Wonen de zitting bij vanuit management Riobra: de heer Bellers 
Wonen de zitting bij vanuit management Infrax: de heer Remmerie  
 
 
Vertegenwoordigd door volmacht: / 
 
AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD:  / 
Voorzitter:  Dhr. Hermans 
Secretaris : Dhr. Bellers 
 

 
AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN: 

 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering dd. 14/05/2018 
 
Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd. 
Aanvullend op agendapunt 3a van de notulen geeft dhr. Bellers ter zitting toelichting bij de 
berekening van de interestlast die bij de interne afrekening tussen vennoten wordt 
gehanteerd.  
 

2. Personeel 
 

a) Tijdelijke vervanging Directiescretariaat 
  
Dhr. Bellers informeert de leden van het directiecomité dat omwille van de langdurige 
afwezigheid van de directiesecretaresse gezocht werd naar een tijdelijk vervanging. Hij 
meldt dat mevr. Edith De Meijer mevr. Kristel Janssens zal vervangen tijdens haar 
afwezigheid. 
 
Het directiecomité neemt kennis van deze vervanging. 
 
b) Functiewijziging medewerker Riobra 
 
Het directiecomité neemt kennis van het feit dat mevr. Lieve Wuyts als laureaat voor de 
funtcie van senior expert riolering uit de selectieprocedure naar voor kwam en bekrachtigt 
de beslissing om mevr. Lieve Wuyts met ingang van 01/05/2018 in de te schalen in de 
klasse 8 met comparatio 75. 
 
c) Protocolakkoord sociale programmatie 2018-2019 

 
Ter zitting wordt toelichting gegeven bij het bereikte akkoordprotocol houdende de regeling 
van de sociale programmatie 2018 – 2019 dat van toepassing is voor alle personeelsleden 
waarop het BIS-statuut van toepassing is. Concreet wordt voorzien in een bruto baremieke 
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loonsverhoging met 1,1%. Daarnaast werden ook enkele afspraken gemaakt die eveneens 
van toepassing zijn op alle personeelsleden van de vennoten van Infrax (statutair en 
contractueel). Concreet betreft het ondermeer afspraken rond glijtijden, thuiswerk, 
hospitalisatieverzekering, uitstapregeling en de verdere uitwerking van de principes van een 
flexteller. 
 
Het directiecomité keurt het protocolakkoord goed en gelast dhr. Bellers met de 
ondertekening van dit akkoord. 
 
 

3. Financieel  
 
a) Definitieve versie Bijzonder Verslag Raad van Bestuur m.b.t. inbreng in natura 
 
De inhoud van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de 
inbreng in natura werd reeds eerder goedgekeurd door de raad van bestuur. In de 
oorspronkelijke tekst werd verwezen naar een verslag van de commisaris revisor. Ter zitting 
wordt een aangepaste tekst voorgelegd waarbij op vraag van de commisaris die verwijzing 
weggelaten is. 
 
Het directiecomité hecht haar goedkeuring aan dit licht gewijzigd verslag dat zal toegelicht 
worden op de algemene vergadering van 22 juni eerstkomende.  
 
 

4. Investeringen 
 
a) Inname Pinoutstraat – Lubbeek 
 
Het directiecomité keurt de opstart van de onderhandelingen goed voor de voorgestelde 
innames. De voorgestelde vergoedingen zijn gebaseerd op schattingsverslagen. 
 
b) Inname Hulsbeekstraat en Kwadestraat – Geetbets 

 
Het directiecomité keurt de opstart van de onderhandelingen goed voor de voorgestelde 
innames. De voorgestelde vergoedingen zijn gebaseerd op schattingsverslagen. 

 
c) Stand van zaken dossier Casters 
 
Tijdens de laatste raad van bestuur werd goedkeuring verleend voor het overmaken van een 
dadingsvoorstel aan aannemer Casters, waarbij een bedrag van 500 k€ door Riobra zou 
worden uitgekeerd onder voorbehoud van alle rechten en dit als een provisionering van een 
eventuele schadevergoeding. Voorwaarde voor deze dading betrof het stopzetten van de 
rechtszaak en het aanstellen van een deskundige tussen partijen om vast te stellen of er 
schade is geleden en de omvang hiervan. Op basis van deze uitspraak zou dan een finale 
afrekening gebeuren tussen partijen. 
 
Tegenpartij stelt echter voor om de rechtszaak wel te laten doorgaan en te werken via 
gerechtsdeskundige zodat de uitspraak hiervan ook tegenstelbaar is aan derden. Er kan dan 
echter geen sprake meer zijn van een dading en daarom wordt ter zitting een voorstel van 
overeenkomst tussen partijen toegelicht. 
 
Gelet op de financieel preciare situatie van de aannemer heeft het directiecomité vragen of 
het voorstel dat geformuleerd werd voldoende garanties zal geven op de afwerking van de 
werven te Zoutleeuw (en onrechtstreeks Geetbets). Dhr. Bellers geeft aan dat dit steeds een 
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evenwichtsoefening zal zijn. Het volledig terugkomen op de eerdere beslissing van de raad 
van bestuur zal mogelijk in de rechtszaak tegen Riobra gebruikt worden. 
Na discussie wordt voorgesteld dat een alternatief voorstel wordt uitgewerkt, waarbij de 
uitbetaling in schijven wordt voorzien om maximaal druk te houden op de uitvoering van de 
werken. Dit aangepast voorstel zal via schriftelijke procedure aan de leven van het 
directiecomité worden voorgelegd, waarna het na goedkeuring door de leden van het 
directiecomité zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur voor een definitieve beslissing. 

 
5. Exploitatie 
 

a) Verslag wateroverlast maand mei 
 
Dit punt zal worden toegelicht op de volgende raad van bestuur. 
 
 

6. Feedback RVB Infrax 
 

a) Stand van zaken Fluvius 
 

Het directiecomitéé neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van 
Fluvius cvba. Concreet wordt toelichting gegeven bij de gesprekken met de VREG in 
verband met de erkenning van Fluvius cvba als werkmaatschappij en de voordracht van de 
kandidaat-bestuurders vanuit de opdrachthoudende verenigingen. 

 
7. Agenda Raad van Bestuur 

 
Alle voornoemde agendapunten zullen worden overgenomen op de agenda van de 
volgende raad van bestuur. 
 

8. Varia en rondvraag 
 
Geen punten 

 
Ondertekening van de notulen 
 
 
 
 
Jos Hermans Raf Bellers 
Voorzitter Secretaris 


